Оригінальні аксесуари для Yaris

Yaris – твоя індивідуальність

Вибір, пропозиція та індивідуальність. Для міста, для країни
та для всіх широких, відкритих просторів. Скрізь, куди б Ви
і Ваш Yaris не відправились, оригінальні аксесуари Toyota
зроблять Вашу подорож ще більш особливою.
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Індивідуальність

Кільця на центральні ковпаки
У Вас є можливість обрати кольорові
кільця на центральні ковпаки Ваших
легкосплавних дисків. Цей аксесуар
можна встановити лише на центральні
ковпаки 5-спицевих легкосплавних дисків
15" сріблястого або темного кольору,
з механічно обробленою поверхнею:

Широкий вибір оригінальних легкосплавних дисків для Вашого Yaris надає
безмежні можливості для креативу. Оригінальні легкосплавні диски –
це можливість заявити про індивідуальність.
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Легкосплавні диски 15” сріблястого кольору,
з механічно обробленою поверхнею (5-спицеві)
Центральні ковпаки
Доповніть Ваші оригінальні 5-спицеві
легкосплавні диски 15" сріблястого або
темного кольору, з механічно обробленою
поверхнею центральними ковпаками, які можна
підібрати у чотирьох кольорах:
1. Чорний глянець із хромованою емблемою.
2. Чорний матовий із хромованою емблемою.
3. Сріблястий із хромованою емблемою.
4. Чорний матовий із глянцевою чорною емблемою.
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Легкосплавні диски 15” темного кольору,
з механічно обробленою поверхнею (5-спицеві)

1

1. 15" легкосплавні диски кольору чорний глянець
(5-спицеві)
2. 15" легкосплавні диски сірого кольору (5-спицеві)
3. 15" та 16" легкосплавні диски кольору антрацит, з механічно
обробленою поверхнею (9-спицеві)
4. 15" та 16" легкосплавні диски кольору антрацит (9-спицеві)
5. 15" та 16" легкосплавні диски сірого кольору (7-спицеві)
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Сталеві диски
Передбачені спеціально
для зимового періоду.
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1. Хром
2. Чорний
3. Сірий
4. Білий
5. Темно-сірий
6. Блакитний
7. Бронзовий
8. Білий жемчуг
9. Яскраво-червоний
10. Бірюзовий
11. Синій
12. Червоний
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Секретні гайки
Циліндричний профіль
та спеціальний ключ
забезпечать надійний
захист легкосплавних
дисків.
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Захисні накладки на пороги дверей
Оригінальні захисні накладки надійно
захищають лакофарбове покриття
від подряпин. Передбачені для передніх
і задніх бокових дверей.

Бокові молдинги
Бокові хромовані молдинги призначені для підкреслення контурів Вашого автомобіля.

Спойлер на дах
Аеродинамічний дизайн для гармонійного поєднання
з контурами Yaris.
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Хромована накладка багажника
Хромована деталь для візуального підкреслення стилю.

Насадка вихлопної труби
Надасть Вашому авто елегантності та водночас спортивного
зовнішнього вигляду.
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Особистий простір

Шкіряний інтер’єр Toyota
Можливість втілити свою мрію про неповторну розкіш салону.

Салон Yaris – це яскравий приклад поєднання стилю і комфорту. Для підтримання
його в ідеальному стані та підкреслення неперевершеної якості кожної деталі були
розроблені спеціальні оригінальні аксесуари.

Шкіряний інтер'єр чорного кольору
із червоними вставками

Шкіряний інтер'єр чорного кольору
із коричневими вставками
Шкіряний інтер'єр чорного кольору
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Захист

Вітровики
Знижують шум вітру під час поїздок із відкритими вікнами.

Захистити Ваш Yaris від випадкових подряпин та зберегти чудовий
зовнішній вигляд Вашого авто допоможуть оригінальні аксесуари Toyota,
що призначені спеціально для цього, – бокові молдинги, захисні накладки
для заднього бампера, захисні плівки тощо.

Бокові молдинги
Ефективний захист панелей дверей від дрібних подряпин.

Хромована захисна накладка
для заднього бампера
Є стильним доповненням
до зовнішнього вигляду
автомобіля. Захищає
бампер від подряпин
під час завантаження
або розвантаження
багажника.
Пластикова захисна накладка для заднього бампера
Зроблена із міцного пластику, повторює контури заднього
бампера, захищає бампер від подряпин під час завантаження
або розвантаження багажника.

Захисні накладки для бампера
Надійний захист від незначних подряпин. Передбачені
для переднього та заднього бамперів. Чорного кольору,
або можуть бути пофарбовані у колір Вашого авто.

Захисна плівка для заднього бампера
Практичний захист фарбового покриття заднього бампера
від дрібних подряпин.
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Захисні плівки для ручок дверей
Практичний захист фарбового покриття від дрібних подряпин.

Бризковики
Спеціально розроблені для Yaris. Передбачені для передніх
і задніх колісних арок Вашого авто.
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Текстильні килимки для салону
автомобіля
Забезпечать надійний захист
салону Вашого автомобіля.
Доступні у чорному
та антрацитовому кольорах
із кольоровою окантовкою
під колір кузова автомобіля.
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Гумові килимки
для салону автомобіля
Надійний захист салону
автомобіля від вологи
і бруду.

Гумовий килимок для багажника
Надійний захист від бруду, рідини та пилу.
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Технології
Навігаційний блок Go2 є ідеальним
доповненням, якщо Ваш Yaris оснащений
аудіосистемою Toyota Touch2, але не має
навігації. Система інтегрується з існуючими
функціями аудіосистеми, забезпечує розширену
навігаційну карту Європи та України, а також
безліч інших функцій для мандрівника,
включаючи оновлення дорожнього руху
в режимі реального часу, функції розпізнавання
голосових команд, зображення будівель у 3D
і розширені можливості підключення до Wi-Fi
та Bluetooth®.

Аудіосистема TAS200
Якщо Ваш автомобіль не оснащений стандартною
аудіосистемою, ідеальним рішенням буде багатопросторовий
аудіокомплект. Простота у використанні забезпечується
селектором, що комбінується із вдосконаленим дисплеєм OLED,
котрий забезпечує потужний контраст, високу чіткість
зображення та швидку реакцію. А ще до комплекту аудіосистеми
входить радіо AM/FM, MP3/WMA/AAC, сумісні з CD-плеєром,
передня AUX- та USB/iPod-розетки, DAB і три DSP-режими
для гармонійного порівняння звуків.
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Точка доступу до Wi-Fi Toyota Hot Spot
Точка доступу до Wi-Fi Toyota Hot Spot додає Вашому авто мобільності. Вам необхідно просто підключити Вашу сім-карту
і Ви отримаєте безпровідний доступ до Інтернету та усього web-контенту. Точка доступу до Wi-Fi Toyota Hot Spot підключається
до п’яти пристроїв, включаючи ноутбуки, смартфони, планшети, iPod, iPhone та ігрові пристрої. Toyota Hot Spot підключається
до електромережі автомобіля, що забезпечує постійне електроживлення.
– Призначена спеціально для використання в автомобілі та враховує усі вібрації та коливання температури.
– Висока швидкість прийому даних.
– Сумісна із будь-яким оператором мобільного зв’язку, що дозволяє підібрати найбільш зручний варіант для Вас. Навіть
подорожуючи за кордоном, Ви з легкістю можете змінити Вашу сім-карту на локальну, що дозволить уникнути додаткових
витрат на роумінг.
– Автоматичне оновлення даних.
– Підтримує гарантію від виробника.

Камера заднього виду
Камера заднього виду стане
надійним помічником під час
паркування. Інтегрується
із системою Toyota Touch 2,
що забезпечує повноцінну
трансляцію зображення
на екран.
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Оригінальна
автосигналізація

Допомога під час паркування
Оригінальна паркувальна система захистить Ваш автомобіль
від випадкових подряпин. Ця система використовує ультразвукові
датчики та засоби індикації у салоні автомобіля для попередження
водія про виявлені перешкоди. Залежно від специфікації Вашого
авто Ви можете обрати датчики паркування переднього, заднього
бампера або одразу обох бамперів. Датчики під’єднані до звукової
системи автомобіля і подають щоразу гучніший сигнал у разі
поступового наближення согласовать до перешкоди.

Потужна система охоронної сигналізації
є надійним доповненням до електронного
іммобілайзера двигуна. Передбачений в якості
опції датчик нахилу попередить Вас про спроби
несанкціонованого демонтажу колеса
або відбуксирування автомобіля.

Вимикач звуку сенсорів
Ви можете вимкнути сенсори,
коли вони Вам не потрібні.
Наприклад, якщо Ви
подорожуєте із трейлером
або стоїте у заторі, коли
автомобілі рухаються
повільно і перебувають
на невеликій відстані один
від одного.
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Пригоди
Алюмінієвий багажник на даху або рейлінги та поперечини у поєднанні
з різноманітними додатковими кріпленнями відкривають перед Вами
безмежні можливості для пригод та подорожей.

Кріплення для багажу
Має міцну конструкцію
і привабливий дизайн,
а також інтегровану систему
безпечного замикання.

Бокс для лиж

Кріплення для лиж та сноуборду

Багажний бокс

Бокс для лиж Thule Motion 800
Кріплення для лиж та сноуборду великого розміру
(колір – сріблястий глянець або чорний глянець)

Кріплення для лиж та сноуборду великого розміру

Багажний бокс Thule Pacific 200 (колір – сріблясто-сірий)

Для великої кількості спорядження
Бокси для лиж Toyota призначені спеціально для перевезення
великої кількості спорядження з урахуванням довжини та
ширини навіть найбільших спортивних аксесуарів.

Просто зафіксуй, і все
Кріплення для лиж та сноуборду зручно фіксується на дах
Вашого автомобіля. У будь-який час Ви можете прикріпити
туди Ваші лижі та сноуборд і поїхати назустріч пригодам.

Сімейна подорож
Увесь необхідний одяг кожного із членів Вашої родини
з легкістю вміститься у багажний бокс.

Бокс для лиж Thule Motion 800
Розміри: 205 х 84 х 45 см
Внутрішній об’єм: 460 літрів *
Місткість: 5-7 пар лиж, 4-5 сноубордів
Вага: 21 кг

Кріплення стандартного розміру

Характеристика:
– Відчиняється з обох боків для зручності складання
та викладання речей.
– Високонадійний центральний замок.
– Ідеально підходить до оригінальних рейлінгів на дах Toyota.
– Внутрішні ремені для фіксації вмісту боксу.

18,2 см
60,8 см

4 пари лиж або 2 сноуборди

12,5 см

Характеристика:
– Відчиняється з обох боків для зручності складання
та викладання речей.
– Високонадійний центральний замок.
– Ідеально підходить до оригінальних рейлінгів на дах Toyota.
– Внутрішні ремені для фіксації вмісту боксу.

Кріплення великого розміру
18,2 см
80,8 см

12,5 см

Багажний бокс Thule Pacific 200
Розміри: 175 х 82 х 45 см
Внутрішній об’єм: 410 літрів
Максимально допустима вага: 50 кг *
Вага: 14 кг

6 пар лиж або 4 сноуборди

Характеристика:
– Вага: стандартне кріплення – 3,20 кг, велике кріплення – 4,20 кг.
– Система блокування для максимального захисту.
– Легко відкривається лише одним натисненням.
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* Максимально допустима вага прораховувалася на автомобіль Yaris, базуючись на максимально допустимій потужності.
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Кріплення для велосипедів

Rear
Фаркопи
bike (фіксований
holders
та знімний)

Зчіпний пристрій для фаркопа

Роз’єм адаптера

Зчіпний пристрій для фаркопа створений спеціально для
Вашого Yaris. Забезпечує безпечне підключення задніх ліхтарів
до причепа або кріплення для велосипеда.

Заднє кріплення для велосипеда
Фіксатор виготовлений із міцної сталі, проте має легку вагу. Дизайн пристрою дозволяє прикріплювати його до фаркопа.
Має секретний замок, суцільні освітлювальні індикатори та спеціальні плоскі підтримувачі.
Характеристика
Вагова місткість (велосипеди)
Максимальна місткість (кг)
Розміри (довжина × ширину) (см)
Вага (кг)
Діаметр рами велосипеда (мм)
Фіксатор кріплення
Штепсель/Задні ліхтарі
Безпека

Відповідність аварійним нормам
Інше
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Кріплення на дах автомобіля
Легкий алюмінієвий корпус, що замикається, кріпиться на дах
Вашого автомобіля.

Заднє кріплення для велосипеда із зажимом
2

1

36

15

105 x 58

159 x 29

14

4,4

22-70

20-80

Фаркоп: фіксований, вертикально та горизонтально знімний

Підходить до круглого та вигнутого алюмінієвого кріплення

7 пін або 13 пін

–

Кріпить велосипед до причепа
Кріпить причеп до автомобіля
Сумісний з однією системою зв’язків

Кріпить велосипед до причепа
Кріпить причеп до автомобіля

Так

Так

Максимальна вага кожного велосипеда – 20 кг. Підходить до велосипедів
із дисковими гальмами. Легкий доступ до багажного відділення.

Стійкий до ультрафіолетового випромінювання пластик.
Підходить до коліс шириною до 5,6 см.

Характеристика:
– Вантажопідйомність від 750 до 1050 кг залежно від типу
двигуна.
– Може застосовуватися разом з оригінальними задніми 		
кріпленнями для велосипеда.
– Для зручності у використанні гачок кріпиться або знімається
за допомогою поворотного регулятора, який також включає
блокування під час буксування та протиугінну систему.

Характеристика:
– Модуль, який захищає проводку автомобіля від будь-яких
збоїв у системі проводки причепа.
– Індикатор збою. Індикатори Вашого автомобіля будуть
працювати, навіть якщо відмовлять індикатори проводки
причепа.
– Незалежна схема роботи для запобігання перевантаженню
автомобільної проводки.
– Невидимі кабелі.
– Додатковий захист для кабелів від пошкодження
або замикання.
– Доступний у версіях 7 та 13 контактів.

Адаптери Toyota створені спеціально для забезпечення
з’єднання між різними типами розеток.
Вони доступні у трьох версіях:
– 7 контактів (авто) або 13 контактів (трейлер);
– 13 контактів (авто) або 7 контактів (трейлер);
– 13 контактів (авто) на подвійну розетку 12N-12S (трейлер).
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Практичність

Сонцезахисні накладки для вікон
Захищають очі від сонячних променів.

Оригінальні практичні аксесуари створені спеціально для Yaris.
Забезпечать комфортну експлуатацію автомобіля.

Протитуманні фари
Вигідно доповнюють екстер’єр Yaris, поліпшують освітлення, що забезпечить комфортне
керування автомобілем під час несприятливих погодних умов або у разі мінімального
дорожнього освітлення.
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Вертикальна сітка для кріплення багажу
Практичний аксесуар для дбайливого перевезення дрібних речей.

Кондиціонер
Доступний та простий у використанні кондиціонер забезпечить підтримку комфортної
температури в салоні Вашого автомобіля.

Попільничка/Маленький бокс
Розроблена кришка, що щільно прилягає, для утримання запаху. Якщо Ви не палите – маленький
бокс для Ваших дрібничок.
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Надійна безпека
Діти – це найбільша цінність. Оригінальні аксесуари спрямовані на
забезпечення їх захисту та безпеки. Ми потурбуємося про комфортність
подорожей для Ваших маленьких пасажирів – Вам необхідно лише вибрати
дитяче сидіння, що максимально відповідає потребам Вашої дитини.

Дитяче сидіння BABY-SAFE
Забезпечує комфорт та захист малюків від народження
до 15 місяців (приблизно до 13 кг).
Характеристика:
Вага (кг): 3,9
Розміри (см) : 57 х 44 х 65
Фіксатор: ремінь безпеки або база для дитячого крісла
Baby-Safe
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
регулювання.
– Регулювання висоти підголівника.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Додаткова підкладка для захисту спини новонародженого.
– М’який підголівник із вбудованою подушкою для природного
положення дитини під час сну.
– Навіс, що захищає Вашого малюка від сонця та вітру.
– Трипозиційна ручка для перенесення крісла.
– Можливість зігнутого положення для гойдання
та годування дитини.
– Захисні накладки для комфорту дитини.
– Підкладка, яку легко прати.
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База для дитячого крісла BABY-SAFE
Використовується разом із дитячим крсілом BABY-SAFE.
Характеристика:
Вага (кг): 6,0
Розміри (см): 62 х 37 х 86
Фіксатор: ремінь безпеки
– Крісло BABY-SAFE із легкістю вставляється у базу.
– Індикатор, що контролює:
– правильність підключення сидіння BABY-SAFE;
– точку опори;
– Щоб витягнути дитяче крісло, необхідно лише натиснути
на одну кнопку.
– Компактно складається задля зберігання місця у Вашому авто.
– База може бути постійно підключена у Вашому автомобілі.

Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
Для дітей віком від 8 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 кг).

Дитячі сидіння KID та Kidfix
Розміри крісла розраховані для дітей віком від 4 до 12 років
(приблизно від 15 до 36 кг).

Характеристика:
Вага (кг): 9,0
Розміри (см): 60 х 46 х 49
Фіксатор: Isofix або ремінь безпеки

Характеристика:
Вага (кг): 5,8; 8,5
Розміри (см): 67 х 51 х 46; 66 х 43 х 43
Фіксатор: ремінь безпеки, Isofix

– Система контролю дитини в сидінні, що зменшує
можливість нахилу дитини вперед.
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
регулювання.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Індикатори Isofix.
– Регулювання висоти підголівника.
– 3 горизонтальних положення. Крісло можливо
відрегулювати, не бентажачи при цьому малюка.
– Задні отвори для циркуляції повітря.
– Фіксатори, що полегшують процес посадки
та висадки малюка із крісла.
– Підкладка, яку легко прати.

– Легкий доступ до ременів безпеки.
– Ремінь сидіння у правильному положенні
фіксує ремінь безпеки навколо дитини.
– Регульована спинка дозволяє використовувати
крісло у великої кількості автомобілів.
– Регулювання висоти підголівника в 11 різних положеннях.
– Підкладка, яку легко прати.

Представлені на цій сторінці аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Toyota.
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Догляд

Перелік оригінальних аксесуарів

Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари Yaris мають усі необхідні деталі, щоб допомогти Вам утримувати автомобіль
в ідеальному стані.
01

04

02

06

07

05

03

08

01	Догляд за автомобілем
До комплекту входить
засіб для миття скла, засіб
для чищення тканини,
засіб для чищення шкіри,
склоомивач.
02 Оригінальна 		
акумуляторна батарея
Оригінальні акумуляторні
батареї виробляються
спеціально для певної
моделі автомобіля і
відповідають високим
стандартам Toyota.
03 Комплект
для ремонту шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності не
спіткали Вас у дорозі.
04 Знак аварійної зупинки
Річ, яка завжди має бути у
водія.
05 Жилет
Світловідбивний жилет.
Потурбуйтесь про свою
безпеку заздалегідь.

06 Оригінальна
моторна олива
Усі оригінальні оливи
Toyota відповідають
суворим вимогам щодо
якості та мають чудові
експлуатаційні 		
характеристики. Вони
відповідають 		
міжнародним нормативам
Американського інституту
нафтопродуктів (API) та
Європейської асоціації
автовиробників (ACEA).
07	Набір
для підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів та стіків.
08 Toyota ProTect
Завдяки унікальній
технології Toyota ProTect
Ваш автомобіль буде
завжди виглядати так,
ніби він щойно виїхав із
салону.

Аксесуари для догляду за автомобілем
Аудіо
Багажний бокс
Бокові молдинги
Бокс для лиж
Бризковики
Вертикальна сітка для кріплення багажу
Вітровики
Гумовий килимок для багажника
Гумові килимки для салону автомобіля
Дитячі сидіння
Допомога під час паркування
Засіб для захисту кузова, легкосплавних дисків
або інтер'єру Toyota ProTect
Захисна плівка для заднього бампера
Захисні накладки для бампера
Захисні накладки на пороги дверей
Захисні плівки для ручок дверей
Зчіпний пристрій для фаркопа
Камера заднього виду
Кільця на центральні ковпаки легкосплавних дисків

Cторінка
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Кріплення для багажу
Кріплення для велосипедів
Кріплення для лиж та сноуборду
Легкосплавні диски
Навігаційний блок Go2
Насадка вихлопної труби
Оригінальна автосигналізація
Пластикова захисна накладка для заднього бампера
Попільничка/Маленький бокс
Протитуманні фари
Роз'єм адаптера
Секретні гайки
Сонцезахисні накладки для вікон
Спойлер на дах
Сталеві диски
Текстильні килимки для салону автомобіля
Точка доступу до Wi-Fi Toyota Hot Spot
Фаркопи
Хромована накладка багажника
Центральні ковпаки на легкосплавні диски
Шкіряний інтер'єр

Cторінка
18
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5
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Представлені на цій сторінці аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Toyota.
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* Усі аксесуари та зображені автомобілі за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися від представлених у фотографічних матеріалах.
** Умови гарантії на оригінальні аксесуари:
• Згідно з гарантійною політикою Виробника на оригінальні аксесуари Toyota, встановлені на збиральному конвеєрі під час передпродажної підготовки
автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки
або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Термін починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці
«Сервіс та Гарантія». У разі безкоштовної заміни оригінальних аксесуарів на гарантійному автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим
строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення.
• Якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія на встановлені офіційним Дилером Toyotа оригінальні аксесуари дійсна впродовж
12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та Гарантія».
*** Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку
обладнання автомобілів/аксесуарів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому каталозі.
Примітка: представлений у каталозі автомобіль та його технічні характеристики можуть змінюватися залежно від наявних у Вашому регіоні моделей
та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.

